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Skaun kommune
P ostmottak Orkdal, 27 . mars 2018

Forespørsel om å bli kontor kommune for sekretariatet i regionrådet i Orkdalsregionen , og SiO
Utvikling

I felles ordfører - og rådmannkollegium 16. mars i Orkdalsregionen , ble det fattet enighet om at Skaun
kommune forespørres om å stille seg til rådighet som kontor kommune for sekretariatet for
Orkdalsregionen , og den kommende funksj onen SiO Utvikling . Dette er tenkt løst etter
kommuneloven §27 om interkommunalt samarbeid .

Orkdal kommune er i dag kontor kommune for sekretariatet i Orkdalsregionen. Dette utgjør en 100 %
personressurs i form av en daglig leder. Daglig leder er ansatt med basis i en avtale mellom
Or kdalsregionen og Orkdal kommune, jfr §9 i vedtektene i Orkdalsregionen om sekretariat og
kontorkommune .

Når det gjelder SiO Utvikling, er det te en funksjon som opprettes som en følge av at drifts - og
utvi klingsfunksjonen i SiO deles . Bakgrunnen for denne delingen er at St. Olavs Hospital tar over
driften av legevakt og KAD - senger. Dette vil skje som en virksomhetsoverdragelse der dagens ansatte
i SiO følger med over til St. Olavs Hospital. Orkdal kommune fortsette r som vertskomm une for denne
avtalen på vegne av kommunene i SiO - samarbeidet.

Det skal ikke legges ordinær helsedrift til SiO U tvikling. Nye t jenester som måtte oppstå som følge av
utredning i SiO U tvikling , må eventuelt legges til en eller flere vertskommuner . SiO Utv ikling skal
bemannes med en 100% personressurs.

Det er et ønske om en «restart» av utviklingsarbeidet innen SiO , og det er også et ønske om at de
personressursene som Orkdalsregionen råder over skal være samlokalisert e . Det forutsettes at
dagens personress urser følger med til Skaun kommune. Det er et ønske fra Or kdalsregionen at ny
kontor kommune skal være på plass senest innen utgangen av 2018

Skaun kom mune forespørres om å være kontor kommune for to 100% personressurser. Disse to vil
være ansatt i Skaun k ommune, personalmessig underlagt rådmannen, men rapportere til
arbeidsutvalget i regionrådet i Orkdalsregionen. En avtale mellom kommunene i O rkdalsregionen og
Skaun kommune regulerer dette forholdet. Alle kostnader til de to personressursene dekkes av
ko mmunene i Orkdalsregionen, basert på kostnadsfordelingsprisnippet «Agdenesmodellen».
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